Návrh ak ného plánu politiky mládeže na roky 2008 – 2009, ktorý vyplýva
z K ú ových oblastí a ak ných plánov štátnej politiky vo vz ahu k de om
a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013
Koncep ný materiál K ú ové oblasti a ak né plány štátnej politiky vo vz ahu k de om
a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 ( alej len „k ú ové oblasti“) bol
schválený uznesením vlády Slovenskej republiky . 184 z 26. marca 2008. K ú ové oblasti
definujú ciele, princípy, prioritné oblasti pôsobnosti štátu, samosprávy a iných subjektov vo
vybraných oblastiach života detí a mládeže. Tiež pomenúvajú základné úlohy štruktúr,
podie ajúcich sa na ich vykonávaní a popisujú kroky, ktoré zabezpe ia ich efektívne
nap anie. Z uvedeného uznesenia vyplýva realizácia úloh štátnej politiky mládeže na
obdobie dvoch rokov prostredníctvom ak ného plánu.
Návrh ak ného plánu politiky mládeže na roky 2008 – 2009, ktorý vyplýva
z K ú ových oblastí a ak ných plánov štátnej politiky vo vz ahu k de om a mládeži
v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 ( alej len „ak ný plán“) má snahu komplexným
a integrovaným spôsobom podporova a zlepšova život mladých udí, ich vzdelávanie,
prístup k informáciám, bývanie, zamestnanos , zdravie a aktívne využívanie vo ného asu.
Z poh adu neformálneho vzdelávania mládeže je dôležitá podpora ú asti mládeže na riadení
spolo nosti a výchova k aktívnemu ob ianstvu a vlasteneckému cíteniu.
Štátna politika vo vz ahu k de om a mládeži je v Slovenskej republike zabezpe ovaná
komplexne úlohami v ak ných plánoch, ktoré nap ajú príslušné ministerstvá, samosprávne
orgány, ale aj mimovládne organizácie a verejnoprávne organizácie, ktoré sa venujú de om
a mládeži. Štátna politika mládeže je v ak nom pláne rozdelená do jednotlivých úloh v
k ú ových oblastiach:
- úlohy v oblasti vzdelávania,
- úlohy v oblasti zamestnanosti,
- úlohy v oblasti rodiny,
- úlohy v oblasti bývania
- úlohy v oblasti ú asti mládeže na spolo enskom a politickom živote – participácii,
- úlohy v oblasti informácií a komunika nej technológie,
- úlohy v oblasti mobility,
- úlohy v oblasti životného prostredia,
- úlohy v oblasti vo ného asu detí a mládeže,
- úlohy v oblasti kultúry,
- úlohy v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu,
- úlohy v oblasti detí a mládeže eliacej zložitým životným situáciám a pochádzajúcej
zo znevýhodneného prostredia,
- úlohy v oblasti detí a mládeže, sociálno-patologických javov a ich prevencie.
Návrh ak ného plánu uskuto nenia úloh na roky 2008 – 2009 je navrhovaný po
predchádzajúcej konzultácii so zástupcami spolupracujúcich rezortov, vyšších územných
celkov a odborníkmi v predmetnej oblasti, ako aj z údajov, ktoré má Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky ( alej len „MŠ SR“) k dispozícii v rámci svojej koordina nej innosti.
Prioritné témy v politike detí a mládeže na roky 2008 – 2009 sú v súlade s prioritami
Rady Európy pre sektor mládeže a rozhodnutiami Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež
a kultúru. Na alej zdôraz ujeme aktívny postoj mladého loveka ku komunite a rozvoj
mládežníckeho dobrovo níctva, prejav solidarity a rovnosti vo i iným, podporu
informovanosti mladých udí a lepšie poznanie mladej generácie zabezpe ené výskumom.
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Prioritné témy v politike detí a mládeže jednotlivých sektorových politík sú
zadefinované príslušnými ministerstvami a konkretizované v k ú ových oblastiach ako
konkrétne úlohy, ktorých realizácia spadá do obdobia rokov 2008 a 2009 s uvedením gestora.
Priebežná kontrola navrhnutých úloh bude zabezpe ovaná v innosti medzirezortnej
pracovnej skupiny, ktorá vznikla v súlade prijatým dokumentom k ú ové oblasti.

1. Úlohy v oblasti vzdelávania
1.1 Poskytova vzdelanie v zmysle rozvoja talentu, nadania a formovania komplexnej
osobnosti. Organizova každoro ne za spoluú asti Združenia pre rozvoj stredoškolského
odborného vzdelávania Nitrianskeho samosprávneho kraja a Agrokomplexom – Výstavníctvo
Nitra celoštátnu výstavu výrobkov žiakov stredných škôl pod názvom „Mladý tvorca“.
Gestor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ( alej len „MH SR“)
1.2 Podporova demokratizáciu školstva najmä posilnením úlohy žiackych školských rád
( alej len „ŽŠR“).
Zabezpe i vzdelávacie programy pre koordinátorov ŽŠR a poskytnú koordinátorom
požadované kompetencie.
Pokra ova vo vzdelávaní aktivistov ŽŠR v spolupráci s rôznymi subjektmi v regiónoch.
Komunikova s riadite mi stredných škôl v Slovenskej republike a zvýši povedomie
o dôležitosti fungovania ŽŠR ako formy demokracie na škole.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
1.3 Vytvára podmienky pre skvalitnenie vzdelávania detí a mládeže so špecifickými
vzdelávacími potrebami.
Tvorba vzdelávacích modulov pre mládežníckych pracovníkov, ktorí pracujú s de mi
a mládežou so špecifickými potrebami.
Gestor: IUVENTA
1.4 Potvrdzova vzájomné dop anie sa formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj
informálneho u enia sa; v oblasti neformálneho vzdelávania a informálneho u enia sa
zdôraz ova
uznanie kompetencií mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich,
dobrovo níkov z radov mládeže, ako aj zástupcov mládeže, ktorí prostredníctvom
systematickej a zámernej práce s de mi a mládežou získali špecifické kompetencie.
Zabezpe i uznávanie kompetencií získaných v aktívnej práci s mládežou u mládežníckych
vedúcich, mladých vedúcich, mládežníckych dobrovo níkov prostredníctvom legislatívnych
dokumentov, najmä Zákona o podpore práce s de mi a mládežou.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
1.5 Vytvori systém akreditácie výchovno-vzdelávacích programov v práci s mládežou pod a
požiadaviek Zákona o podpore práce s mládežou.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
1.6 Koordinácia pracovnej skupiny pre neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a tvorba
dokumentov pre lepšie porozumenie formám a metódam neformálneho vzdelávania v oblasti
práce s mládežou a jeho prepojenia s celoživotným vzdelávaním.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
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1.7 Vypracovanie a overenie pilotného dlhodobého vzdelávacieho programu na podchytenie,
vedenie a vzdelávanie mladých vedúcich, ich osobnostný rozvoj a motivácia.
Gestor: IUVENTA
1.8 Umož ova prístup k celoživotnému vzdelávaniu všetkým skupinám mládeže.
Vydanie publikácie o projektovom riadení a príprave projektov v oblasti mládeže.
Gestor: IUVENTA
1.9 Organizácia školiacich aktivít pre pracovníkov s mládežou v rôznych tematických
oblastiach súvisiacich s rozvojom neformálneho vzdelávania detí a mládeže.
Gestor: IUVENTA
1.10 Podporova vyh adávanie a identifikáciu talentovaných a nadaných detí a mládeže,
podporova ich alší rozvoj a uplatnenie nielen na Slovensku.
Organizácia celoštátnych kôl predmetových sú aží a olympiád.
Organizácia celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových sú aží a príprava
ú astníkov na reprezentáciu Slovenska na medzinárodných predmetových olympiádach.
Organizovanie odborných seminárov a campov pre talentovanú mládež.
Vytvorenie informa ného systému o sú ažiach.
Gestor: IUVENTA
1. 11 Podporova enivironmentálnu a regionálnu výchovu žiakov. Formou tvorivých dielní
zdokona ova vedomosti a zru nosti mladej generácie o tradi ných remeslách a výtvarných
technikách.
Podujatia ku „D u zeme“ pre deti a mládež s problematikou životného prostredia.
Sprievodné podujatia k medzinárodnému festivalu filmov o životnom prostredí
„ENVIROFILM“.
Prezentácia náu ných geologických chodníkov a náu nej geologickej expozície pre školy.
Gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ( alej len „MŽP SR“)
v spolupráci so Slovenským banským múzeom
1.12 Podporova uznanie neformálneho vzdelávania, ako vzdelávania, ktoré dop a a rozvíja
vedomosti, zru nosti a postoje detí a mladých udí získané v rodine a vo formálnom
vzdelávacom systéme.
Gestor: Rada mládeže Slovenska ( alej len „RMS“)
1.13 Zabezpe i systematickú podporu detským a mládežníckym organizáciám ako
subjektom, ktoré v rámci svojej innosti realizujú neformálne vzdelávanie – t.j. vykonávajú
zámernú výchovno-vzdelávaciu innos , ktorá je uskuto ovaná nad rámec štandardných
verejných služieb garantovaných štátom.
Podporova vykonávanie výchovno-vzdelávacích programov pravidelnej a systematickej
práce s de mi a mládežou najmä v rovesníckych skupinách a podpora špecifických školení,
tréningov, seminárov, workshopov a pod. zamerané na osvojenie si vedomostí a rozvoj
zru ností napr. v oblasti práce s de mi a mládežou alebo mládežníckych pracovníkov.
Gestor: RMS
1.14 Zabezpe i systematické zbieranie výsledkov výskumov, stanovenie a vykonávanie
nových výskumných úloh v oblasti neformálneho vzdelávania a jeho prínosu pre osobnostný
rozvoj mladého loveka.
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Gestor: RMS
1.15 Zabezpe ova v Banskobystrickom samosprávnom kraji ( alej len „BBSK“) rozvoj
talentu a nadania detí a mládeže prostredníctvom predmetových olympiád, školských
športových sú aží, vedomostných a sú ažno-zábavných aktivít.
Budova moderný systém odborného vzdelávania flexibilne reagujúci na potreby pracovného
trhu.
Vytvára podmienky pre neformálne vzdelávanie zamerané na získavanie zru ností
mládežníckych vedúcich, dobrovo níctva, na posilnenie úlohy žiackych samospráv a
európskeho ob ianstva.
Vytvára podmienky de om a mládeži aktívne sa zapája do procesu neformálneho
vzdelávania v súlade so zásadami rovnosti.
Podporova vyh adávanie a identifikáciu talentovaných a nadaných detí a mládeže,
podporova ich alší rozvoj.
Gestor: samosprávny kraj
1.16 Vytvára podmienky pre moderný systém odborného vzdelávania na stredných školách
( alej len „SŠ“) v zria ovate skej pôsobnosti trnavského samosprávneho kraja ( alej len
„TTSK“).
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami, zamestnávate skými zväzmi a cechmi
1.17 Zapracova problematiku ob ianskej participácie mládeže do výchovno-vzdelávacieho
procesu stredných škôl s cie om podpory a aktivizácie žiackych samospráv v TTSK.
Podpori na alší rozvoj aktivít, ktoré majú vplyv na osobnostnú zrelos študentov i rozvoj
empatie k zdravotne postihnutým osobám a rozvíja ich organizovaním prednášok, seminárov
s odborníkmi,
- upravi na SŠ sociálne zariadenia a vstupy na bezbariérové,
- ponúknu telesne postihnutým žiakom ubytovanie v domovoch mládeže s tým, že
bude zabezpe ený bezbariérový prístup do Domova mládeže, prispôsobené izby na prízemí
a sociálne zariadenia pod a potrieb telesne postihnutých žiakov, v prípade potreby
vybudovanie vý ahov.
Venova zvýšenú pozornos celoživotnému vzdelávaniu oraz vä šiemu po tu stredoškolskej
mládeže, osobitne mládeže u ovskej.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami
1.18 Realizova podujatia na prezentáciu, vyh adávanie mladých, nadaných talentov
v oblasti športu, umenia, vedomostí, zru ností..
Podporova
alší rozvoj a uplatnenie talentovaných a nadaných detí a mládeže
prostredníctvom ocenení a župných štipendií TTSK za mimoriadne športové výsledky a za
mimoriadne výsledky,
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami, športovými zväzmi, kultúrnymi
inštitúciami, mestskými a obecnými samosprávami, mládežníckymi organizáciami
1.19. Vypracovanie Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania, ktorej cie om je podpori
rozvoj stredných odborných škôl v zria ovate skej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja ( alej len „KSK“).
Gestor : samosprávny kraj v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
( alej len „MZ SR“)
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2. Úlohy v oblasti zamestnanosti
2.1 Podporova rozvoj podnikania mládeže. Podpora podnikania mladých udí
prostredníctvom poradensko-vzdelávacích programov Národnej agentúry pre rozvoj malého
a stredného podnikania.
Gestor: MH SR
2.2 V záujme podpory zosúladenia profesijného a rodinného života rodi ov starajúcich sa
o malé deti, legislatívne upravi poskytovanie nového finan ného príspevku. Príspevok bude
ur ený rodi ovi, ktorý popri starostlivosti o die a do troch rokov veku alebo do šiestich rokov
veku, ak má die a dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, za ne vykonáva zárobkovú innos
a starostlivos o die a zabezpe í prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby. Ú elom
príspevku bude finan ná pomoc štátu na pokrytie asti výdavkov rodi a spojených so
zabezpe ením starostlivosti o die a v ase, ke vykonáva zárobkovú innos .
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ( alej len
„MPSVR SR“)
2.3
Venova
osobitnú
pozornos
mladým
u om
v rámci
poskytovania
sprostredkovate ských služieb, informa ných a poradenských služieb a odborných
poradenských služieb, poskytova informácie o vo be povolania, predpokladoch na výkon
povolania a výbere zamestnania v rámci Slovenskej republiky.
Gestor : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s MPSVR SR
2.4 Pokra ova v projektoch, programoch a opatreniach na podporu mladých udí pri
získavaní odborných zru ností a praktických skúseností na zvýšenie ich zamestnate nosti
prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce prostredníctvom absolventskej praxe.
Gestor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s MPSVR SR
2.5 Podpora zamestnávate ov pri vytváraní pracovných miest a prijímaní do pracovného
pomeru mladých udí prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce.
Gestor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s MPSVR SR
2.6 Pokra ova v spolupráci so zamestnávate skou sférou a školami pri zosúla ovaní
odborného vzdelávania s požiadavkami trhu práce s prihliadnutím na regionálne špecifiká.
Gestor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s MPSVR SR
2.7 Podporova mladých za ínajúcich farmárov prostredníctvom Programu rozvoja vidieka
SR 2007-2013.
Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva ( alej len „MP SR“)
2.8 Poskytova dotácie na podporu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve na
vzdelávanie a výchovu, na podporu aktivít mládeže vo vo nom ase.
Gestor: MP SR
2.9 Umožni v spolupráci so školami mládeži prezentova svoju odbornú innos na výstave
AGROKOMPLEX.
Gestor: MP SR
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2.10 Rozvíja systém uznávania kompetencií získaných prostredníctvom ú asti mládeže na
programoch medzinárodnej mobility v oblasti práce, štúdia a vo ného asu, pri om pozornos
je venovaná najmä uznaniu kompetencií získaných prostredníctvom ú asti na
dobrovo níckych aktivitách na Slovensku a v zahrani í, ako aj propagácii tejto problematiky
medzi zamestnávate mi.
Propagácia európskeho systému akreditácie kompetencií prostredníctvom nástroja
mládežníckeho preukaz o mládežníckom dobrovo níctve (YOUTHPASS).
Gestor: IUVENTA
2.11 Nadviaza spoluprácu pri plnení úloh vyplývajúcich s Európskeho paktu pre mládež so
zástupcami podnikate ského sektora.
Gestor: IUVENTA a MŠ SR v spolupráci s MPSVR SR a MH SR
2.12 V rámci informatizácie spolo nosti podporova vznik a rozvíja existujúce informa noporadenské softvérové riešenia podporujúce vo bu povolania v BBSK.
Zabezpe i informovanos o možnostiach štúdia na stredných školách pre širokú verejnos
aktualizáciou portálu odboru školstva príslušného samosprávneho kraja.
Gestor samosprávny kraj
2.13 Zabezpe i efektívne prepojenie celoživotného vzdelávania s potrebami miestneho
a regionálneho trhu práce aktívnym zapojením škôl, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávate ov,
profesijných združení a komôr, samosprávy v BBSK.
Gestor: samosprávny kraj
2.14 Podporova rozvoj podnikate ských zru ností v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
prostredníctvom zaradenia nových študijných – u ebných predmetov (škola podnikania) v
BBSK.
Rozvíja systém pravidelných stretnutí zástupcov základných a stredných škôl s inštitúciami
trhu práce s cie om zabezpe i v asnú vzájomnú informovanos o aktuálnych potrebách trhu
práce v príslušných regiónoch.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami
2.15 Vytvára a optimalizova sie u ebných a študijných odborov na stredných školách
v BBSK v spolupráci so zamestnávate skou sférou, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
s prihliadnutím na regionálne špecifiká a potreby.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s MZ SR a úradmi práce
2.16 V rámci informa ných, poradenských a sprostredkovate ských služieb poskytova
mladým u om v BBSK informácie o vo be povolania, predpokladoch na výkon povolania
a výbere zamestnania v rámci SR a lenských krajín EÚ.
Podporova mládež v získavaní špecifických pracovných zru ností prostredníctvom
Európskej dobrovo níckej služby, zvýši ich hodnotu na trhu práce.
Gestor: samosprávny kraj
2.17 Podporova proces sociálneho partnerstva v oblasti odborného vzdelávania a prípravy so
zástupcami jednotlivých podnikov a zamestnávate ských organizácií v BBSK, s možnos ou
realizova praktickú prípravu v danom odbore štúdia a následne tam nájs pracovné
uplatnenie.
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Organizova podujatia typu „burza práce“ na úrovni okresných miest s adekvátnou
medializáciou podujatia.
Gestor: samosprávny kraj
2.18 Napomáha plynulejšiemu prechodu mládeže v TTSK zo vzdelávania do zamestnania
vytváraním lepšieho kontaktu so školami, úradmi práce, zamestnávate mi.
Podie a sa na zabezpe ovaní ú asti žiakov na burzách práce.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami, úradmi práce a zamestnávate mi
2.19 Plni obsah „Kariérového programu na podporu predchádzania nezamestnanosti u
absolventov stredných škôl v zria ovate skej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
( alj len ŽSK)“ (2007).
Implementova problematiku kariérového poradenstva do výchovno-vzdelávacieho procesu
v stredných školách a školských zariadeniach.
Zabezpe i špecializovanú odbornú prípravu pedagogických zamestnancov SŠ v oblasti
kariérového poradenstva formou dopl ujúcich foriem vzdelávania.
Prepoji spoluprácu výchovných poradcov základných škôl ( alej len „ZŠ“) a výchovných
poradcov SŠ v oblasti realizácie služieb kariérového poradenstva.
Uskuto ova pravidelné stretnutia zástupcov Regionálnej štvorpartity pre vzdelávanie
v ŽSK.
Vykonáva reprezentatívne prieskumy uplatnenia absolventov SŠ na trhu práce.
Gestor: samosprávny kraj

3. Úlohy v oblasti rodiny
3.1 Udržiava pozitívnu tendenciu pri poskytovaní dávok štátnej sociálnej podpory, a tým
vytvára lepšie podmienky na reprodukciu a na výchovu a starostlivos o deti a mládež.
Gestor: MPSVR SR
3.2 V rámci opera ného programu zamestnanos a sociálna inklúzia pripravova výzvy so
zameraním na podporu rozvoja komunitnej práce v obciach, terénnej sociálnej práce vrátane
rozvoja profesijných kompetencií realizátorov komunitnej práce a terénnej sociálnej práce.
Gestor: MPSVR SR (Fond sociálneho rozvoja)
3.3 Pripravi pilotný projekt zameraný na osamostat ovanie sa mladých dospelých po
ukon ení náhradnej starostlivosti.
Gestor: MPSVR SR a spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
3.4 Prostredníctvom Regionálneho centra vo ného asu v Banskej Bystrici prispieva
k upevneniu rodinných väzieb formou kultúrnych a spolo enských aktivít rodinného
charakteru.
Gestor: samosprávny kraj
3.5 Vytvára podmienky na osamostatnenie sa detí a mládeže z marginalizovaných skupín
prostredníctvom vzdelávacích a vo no- asových aktivít BBSK.
Gestor: samosprávny kraj
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3.6 Podporova vzdelávanie pracovníkov s de mi a mládežou a mládežníckych lídrov
v interkultúrnych vz ahoch, na prekonanie kultúrnych bariér vo vz ahoch s rodinami
marginalizovaných skupín v BBSK.
Gestor: samosprávny kraj
3.7 Zmapova situáciu v TTSK v oblasti programov a tréningov zameraných na podporu
plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upev ovanie vz ahov medzi manželmi, partnermi,
rodi mi a de mi a podporova aktivity zamerané na rozvoj schopností rieši problémové
situácie v rodine.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s akreditovanými subjektmi vykonávajúcimi opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
3.8 Podporova na území Bratislavského samosprávneho kraja ( alej len „BSK“) záujem
obyvate ov o náhradnú rodinnú starostlivos .
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
akreditovanými subjektmi
3.9 Vypracova správu o vykonaných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately pre deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny na území BSK.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s akreditovanými subjektmi, úradmi práce, sociálnych
vecí a rodiny, obcami v územnom obvode samosprávneho kraja
3.10 BSK bude podporova programy, tréningy a aktivity zamerané na podporu plnenia
rodi ovských práv a povinností, plnenie funkcií rodiny, na utváranie a upev ovanie vz ahov
medzi manželmi, medzi rodi mi a de mi, rozvoj schopností rieši problémové situácie
a adaptova sa na nové situácie.
Gestor: samosprávny kraj

4. Úlohy v oblasti bývania
4.1 Vytváranie podmienok pre zvýšenie dostupnosti nájomného bývania v oblasti dota nej
a úverovej politiky a podpora realizácie programu rozvoja bývania.
Gestor: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( alej len
„MVRR SR“) v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky

5. Úlohy v oblasti ú asti mládeže na spolo enskom a politickom živote – participácii
5.1 Podporova
alšie vzdelávanie u ite ov, pracovníkov s de mi a mládežou a
mládežníckych lídrov v interkultúrnych vz ahoch na prekonanie jazykových a kultúrnych
bariér najmä vo vz ahoch s rómskymi rodinami a rodinami migrantov.
Tla publikácie Rady Európy KOMPAS pre výchovu k udským právam.
Zabezpe enie akreditovaného vzdelávania mládežníckych pracovníkov o používaní
publikácie KOMPAS a výchove k udským právam. Vzdelávanie multiplikátorov
v regiónoch pre rozvoj vzdelávania v tejto oblasti s použitím manuálu KOMPAS.
Organizácia vzdelávacích aktivít o živých knižniciach ako forme výchovy k udským
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právam a senzibilizácie aktérov na poli mládeže k inakosti.
Gestor: IUVENTA a mimovládne organizácie ( alej len „MVO“)
5.2 Uznáva , že školy a školské zariadenia, MVO, rady mládeže a iné subjekty sú priestorom,
kde má mládež vhodné a prirodzené podmienky na získanie a uplatnenie zodpovedajúcich
kompetencií, a preto prijíma také opatrenia, ktoré umožnia ich kontinuálne pôsobenie v tejto
oblasti.
Podpora kontinuálnej pravidelnej innosti organizácií pracujúcich s de mi a mládežou
prostredníctvom grantového programu ADAM 1.
Podpora strešných organizácií na národnej úrovni a regionálnej úrovni prostredníctvom
grantového programu ADAM 3.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
5.3 Vydanie publikácie Rok so žiackou školskou radou ako manuál na rozvoj aktivít ŽŠR na
školách.
Gestor: IUVENTA
5.4 Zabezpe ova otvorenú metódu koordinácie v oblasti participácie mládeže a informácií
pre mládež, ako aj rozvoj štruktúrovaného dialógu na celoštátnej úrovni a podporova vznik
platforiem, konzultácie a alšie mechanizmy na podporu participácie mládeže na miestnej
a regionálnej úrovni.
Uskuto ovanie pilotného dlhodobého vzdelávacieho projektu pre zástupcov samospráv na
rozvoj koncep ných inností v oblasti detí a mládeže na miestnej úrovni.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
5.5 Vytvorenie siete politici - výskumníci - zástupcovia mládeže a ich komunikáciu
a konzultácie k aktuálnym témam (2008 - regionálna politika vo i de om a mládeži, 2009 –
postavenie a život mladých udí v sú asnej spolo nosti).
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
5.6 Venova primeranú pozornos rozvoju opatrení smerujúcich k vytváraniu príležitostí na
participáciu mladých udí, ktorí elia zložitým životným situáciám alebo pochádzajú
z nefavorizovaného prostredia.
Prioritná podpora projektov so zapojením mladých udí, ktorí elia zložitým životným
situáciám alebo pochádzajú z nefavorizovaného prostredia prostredníctvom grantového
programu ADAM 2.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
5.7 Vytvára legislatívne podmienky na rozvoj mládežníckeho dobrovo níctva, podporuje
vzdelávanie v oblasti dobrovo níckej služby a budovanie relevantnej infraštruktúry.
Zabezpe enie vzdelávania koordinátorov mládežníckych dobrovo níkov v dvoch
samostatných nadväzujúcich moduloch.
Propagácia mládežníckeho dobrovo níctva na konferenciách a iných propaga ných
podujatiach.
Vytvorenie publikácie pre koordinátorov mládežníckych dobrovo níkov v záujme zvýši
kvalitu v príprave a vedení dobrovo níkov.
Gestor: IUVENTA
5.8 Podporova detské a mládežnícke mimovládne organizácie ako subjekty, ktoré
zabezpe ujú výchovu k aktívnemu ob ianstvu a podporujú rozvoj mládežníckej participácie
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Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
5.9 Podpora projektov a vzdelávacích programov, ktoré sa zaoberajú rozvojom aktívneho
ob ianstva mladých udí a výchove k udským a ob ianskym právam
Gestor: RMS v spolupráci s IUVENTOU
5.10 Vytvára priestor pre komunikáciu so zastupite skými štruktúrami detských
a mládežníckych organizácií radou mládeže a regionálnymi radami mládeže pôsobiacimi na
území jednotlivých krajov Slovenskej republiky, pri tvorbe a implementácii mládežníckej
politiky do sektorových politík
Gestor: MŠ SR v spolupráci s RMS
5.11 Vytvára podmienky na participáciu mládeže BBSK vo všetkých sférach spolo nosti
s cie om aktívnej ú asti na chode vecí a prijímania rozhodnutí.
Gestor: samosprávny kraj
5.12 Pripravova a realizova kultúrno-spolo enské aktivity výchovno-vzdelávacieho
charakteru v BBSK v spolupráci štátnych, samosprávnych a obecných kultúrnych inštitúcií
s profesijnými ob ianskymi združeniami.
Gestor: samosprávny kraj
5.13 Vytvára podmienky pre zabezpe enie aktuálnych, dostupných a relevantných informácií
pre mládež, ktoré uplatnia v participácii na živote školy, miestnej a regionálnej úrovni.
Podporova participáciu mládeže v BBSK prostredníctvom ich zástupcov na úrovni školskej a
regionálnej samosprávy.
Zabezpe ova koordináciu v oblasti participácie mládeže a informácií pre mládež na
regionálnej úrovni.
Gestor: samosprávny kraj
5.14 Podporova participáciu mládeže v BBSK na verejnom živote prostredníctvom
grantových programov a vzdelávacích aktivít.
Gestor: samosprávny kraj
5.15 Vypracova s organizáciami, ktoré sa podie ajú na práci s mládežou v TTSK aktuálne
témy k vykonávaniu spolo ných aktivít, ktoré budú smerova k efektivite a plneniu
strategických cie ov starostlivosti o mládež.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s mládežníckymi organizáciami, mestskými
a obecnými samosprávami
5.16 Uskuto ova pravidelné stretnutia zástupcov žiackych rád so zástupcami parlamentu
mladých pri TTSK, so zástupcami mládežníckych organizácií, ob ianskych združení detí
a mládeže pri riešení participácie mládeže.
Gestor: Samosprávny kraj v spolupráci so školami a MVO
5.17 Podporova aktivity s cie om realizácie kvalitných vzdelávacích programov pre
animátorov /dobrovo níkov/ pracujúcich s organizovanou i neorganizovanou mládežou, aby
svoju prácu robili na profesionálnej úrovni.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s mládežníckymi organizáciami, Združením pre
podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji
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5.18 Vytvori podmienky pre participáciu detí a mládeže v školskom a mimoškolskom
prostredí.
Vytvori podmienky pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov (koordinátorov innosti
ŽSR) v oblasti mládežníckej politiky a aktívneho demokratického ob ianstva
Zefektívni innos ŽSR v zmysle platnej legislatívy v rezorte školstva.
Podporova innos ŽSR prostredníctvom grantového programu Odboru školstva Žilinského
samosprávneho kraja s názvom „Žiacke školské rady ako motor rozvoja ob ianskej
spolo nosti“.
Gestor: samosprávny kraj

6. Úlohy v oblasti informácií a komunika nej technológie
6.1 Systematicky podporova poskytovanie informa ných služieb pre mládež a rozširova
možnosti prístupu mládeže k informáciám vo všetkých oblastiach ich objektívnych potrieb
a požiadaviek, napríklad v oblastiach: vzdelávanie, zamestnanie, školenia a semináre, aktivity
neziskového sektora, národné a medzinárodné aktivity v oblasti práce s mládežou
a mládežníckej politiky.
Šírenie informácií pre mladých udí a mládežníckych pracovníkov najmä v súvislosti
s mobilitou, možnos ami štúdia, práce a využitia vo ného asu prostredníctvom európskej
siete EURODESK.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
6.2 Podporova také výskumné a prieskumné aktivity, ktoré umožnia definova opatrenia
politiky vo vz ahu k de om a mládeži na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni na základe
relevantných a presných informácií, pri om ak né plány realizácie týchto opatrení budú
predznamenáva
alší vývoj problematiky, obsahova o akávania detí a mládeže
a reflektova ich potreby.
Zber podkladov, tvorba textov a vytvorenie Správy o lepšom pochopení a porozumení
mládeže.
Zber podkladov a nap anie slovenskej verzie dotazníka o stave mládeže pre Partnerstvo
Rady Európy a Európskej únie – EKCYP.
Uskuto nenie seminára ku k ú ovým oblastiam politiky a výskumov pre obdobie do roku
2010.
Uskuto nenie výskumu o stredoškolskom dobrovo níctve a alších 2 výskumov pod a
potrieb.
Uskuto nenie metodologického seminára pre výskumníkov v oblasti mládeže.
Tvorba publikácie o nových výskumoch realizovaných v oblasti detí a mládeže.
Zabezpe enie fungovania a rozširovania dataarchívu výskumov o mládeži.
Príprava projektu Národnej správy o mládeži pre prezentáciu v parlamente v roku 2010.
Príprava stratégie alšieho rozvoja výskumu v oblasti mládeže.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU a MVO
6.3 Prostredníctvom informa ného portálu EURODESK sprostredkováva bezplatne
informácie súvisiace so životom mládeže v Európe.
Vytvára podmienky pre poskytovanie informácií z prístupných zdrojov pre potreby detí
a mládeže vo všetkých oblastiach ich života.
Podporova systematickú prípravu mládeže na prácu s informáciami, rozvoj poradenstva
a konzulta ných služieb v BBSK.
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Gestor: samosprávny kraj
6.4 Zvýši informovanos detí a mládeže o subjektoch poskytujúcich zmysluplné
vo no asové programy pre deti a mládež.
Zmapova vo no asové aktivity pre deti a mládež v jednotlivých mikroregiónoch TTSK
s cie om získa potrebné informácie a možnos participácie na spolo ných aktivitách.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s mestskou a obecnou samosprávou, mládežníckymi
organizáciami, školami, Združením pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji.
6.5 Prostredníctvom výziev vyhlásených MŠ SR podporova projekty Otvorená škola,
Jazykové laboratórium, Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže, Elektronizácia
a revitalizácia knižníc, Grafické systémy v TTSK.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami.

7. Úlohy v oblasti mobility
7.1 Podporova kvalitnú prípravu a uskuto nenie aktivity v oblasti mobility mládeže, ktoré
posil ujú hodnoty, akými sú napríklad poznanie udských práv, potlá anie prejavov
intolerancie, rasizmu a xenofóbie, rozvoj solidarity, uznanie a chápanie hodnôt rôznych
kultúr.
Prioritná podpora projektov v rámci grantových programov ADAM a Mládež v akcii
zameraných na posilnenie interkultúrneho dialógu v rámci SR a v rámci projektov
s partnerskými krajinami.
Gestor: IUVENTA
7.2 Podporova rozvoj programov zameraných na študijnú, reprezenta nú a pracovnú
mobilitu mládeže, ako aj mobilitu mládeže vo vo nom ase a podporova špecializované
vzdelávanie organizátorov aktivít v oblasti mobility mládeže.
Podpora medzinárodnej spolupráce medzi slovenskými mládežníckymi subjektmi a partnermi
v iných krajinách s dôrazom na spoluprácu s Nemeckom, Belgickom, Írskom a eskou
republikou.
Realizácia školení pre animátorov medzinárodných mládežníckych aktivít.
Gestor: IUVENTA
7.3 Vytvára podmienky na rozvoj mobility a medzinárodných kontaktov mládeže v BBSK.
Podporova ú as mládeže na programoch zameraných na študijnú, reprezenta nú a pracovnú
mobilitu mládeže.
Gestor: samosprávny kraj
7.4 Vytvára podmienky pre innos Regionálneho konzulta ného strediska v BBSK a jeho
prostredníctvom podporova
rozvoj informovanosti o národných a medzinárodných
programoch v oblasti mobility.
Gestor: samosprávny kraj
7.5 Vytvára podmienky na uvo ovanie ú astníkov konferencií, seminárov a sympózií
týkajúcich sa práce s mládežou a mládežníckej politiky zo zamestnania alebo školy v BBSK.
Gestor: samosprávny kraj
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7.6 Podporova mobilitu mládeže a rozvoj medzinárodných kontaktov mladých udí v TTSK
s cie om realizova aktivity pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce a organizovanie
medzinárodných mládežníckych podujatí a iných aktivít, ktorými sa podporuje interkultúrne
u enie a zdravá medzinárodná spolupráca aj v rámci regiónov.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so Združením pre podporu detí a mládeže v
Trnavskom kraji
7.7 Prostredníctvom aktivít v TTSK, zameraných na šírenie pozitívnych udských hodnôt,
myšlienok estnosti, tolerancie, spolupatri nosti medzi žiakmi, nau i ich pochopi
a rešpektova dejiny a zvláštnosti iných krajín.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami.

8. Úlohy v oblasti životného prostredia
8.1 Podporova v BBSK neštátne subjekty, ktoré majú v predmete svojej innosti prácu
s de mi a mládežou v oblasti environmentálnej výchovy.
Gestor: samosprávny kraj
8.2 Na alej podporova v BBSK environmentálne programy a projekty v oblasti formálneho
a neformálneho vzdelávania.
Gestor: samosprávny kraj
8.3 Vytvára podmienky k opatreniam a aktivitám na zlepšenie životného prostredia v školách
a školských zariadeniach v zria ovate skej pôsobnosti BBSK.
Gestor: samosprávny kraj
8.4 Návštevy náu ných chodníkov v Trnavskom kraji so sprievodcom / exkurzie, výlety/.
Životné prostredie o ami detí – umelecký prejav vz ahu mládeže k prírode formou literárnej,
výtvarnej, plagátovej tvorby, napr. pri príležitosti D a Zeme, D a Životného prostredia, D a
vody.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami, Štátnou ochranou prírody SR
8.5 Vytvori podmienky na separovaný zber odpadov na všetkých typoch škôl TTSK.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami, obcami
8.6 Podpori prostredníctvom výzvy MŠ SR Environprojekt environmentálne projekty
a motivova žiakov v TTSK k aktivitám na zlepšenie životného prostredia.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami

9. Úlohy v oblasti vo ného asu detí a mládeže
9.1 Podporova vo ný as detí a mládeže.
Administrácia grantového programu ADAM na podporu inštitucionálnej práce s mládežou,
aktivít detí a mládeže a podpory strešných organizácií na národnej a regionálnej úrovni.
Gestor: MŠ SR v spolupráci s IUVENTOU
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9.2 Pripravi
návrh na efektívnejšie využívanie vzdelávacích poukazov v oblasti
mimoškolskej innosti.
Gestor: MŠ SR v spolupráci IUVENTOU
9.2 Podporova rozvoj dobrovo níckej práce mladých udí v detských a mládežníckych
mimovládnych organizáciách ako nástroja na rozvoj ich aktívneho ob ianstva a individuálnej
zodpovednosti
Gestor: RMS
9.3 Podporova uznanie dobrovo níckej práce mladých udí a zru ností,
prostredníctvom nej získajú a ich dôležitos pri vstupe mladých udí na trh práce
Gestor: RMS

ktoré

9.4 Podporova pozitívny prístup verejnosti vo i dobrovo níctvu.
Gestor: RMS
9.5 Podporova deti a mládež v ich aktívnom zapájaní sa do športových, turistických
a rekrea ných aktivít v spolupráci s regionálnymi športovými zväzmi, Regionálnou radou
mládeže v BBSK.
Spolupracova s miestnou samosprávou, Regionálnou radou mládeže, školami a školskými
zariadeniami na vykonávaní športových podujatí.
Gestor: samosprávny kraj
9.6 Prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia BBSK podporova rekonštrukciu
a obnovu telovýchovných zariadení a ich využívanie v rámci športu pre všetkých.
Gestor: samosprávny kraj
9.7 Vytvára v BBSK podmienky na medzinárodnú spoluprácu v oblasti športu, vzdelávania a
kultúry, podporova vzájomné medzinárodné výmeny.
Gestor: samosprávny kraj
9.8 Podporova zria ovanie a prácu otvorených klubov v spolupráci s Regionálnou radou
mládeže v BBSK.
Gestor: samosprávny kraj
9.9 Každoro ne zabezpe ova úlohy vyplývajúce z koncepcie – Olympijské festivaly detí
a mládeže.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským olympijským výborom
9.10 Uskuto ova každoro ne športové olympiády mládeže – Kalokagatia, Župná
Olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK, Celoslovenská olympiáda stredoškolskej mládeže
– Gaudeamus Igitur.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách, so
športovými zväzmi
9.11 Uskuto ova v TTSK celoslovenský projekt Bu fit s gymnastikou.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou gymnastickou federáciou, Slovenským
olympijským výborom
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9.12 Uskuto ova v TTSK projekt Mladý záchranár (hasi i, kynológovia, dobrovo ní
zdravotníci).
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s Hasi ským a záchranným zborom, Slovenským
erveným krížom, obecnými samosprávami, školami
9.13 Uskuto ova v TTSK projekt Sebaobrana
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so športovými zväzmi, obecnými samosprávami,
školami
9.14 Zriadi Regionálne centrum športu a mládeže s cie om alšieho rozvoja školského,
rekrea ného a výkonnostného so zameraním na skvalitnenie práce v oblasti mládežníckych
aktivít v TTSK.
Gestor: samosprávny kraj
9.15 Podporova budovanie nenáro ných ihrísk, cyklistických, bežeckých, lyžiarskych
a turistických trás.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s obecnými samosprávami
9.16 Organizova tábory pre ažko zdravotne postihnuté deti v TTSK
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s ÚPSVaR, s ob ianskymi združeniami zdravotne
postihnutých
9.17 Podporova zriadenie nízkoprahového centra v Trnave a postupne aj v iných mestách
kraja.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s pedagogicko-psychologickými porad ami, školami,
Radou mládeže Trnavského kraja.
9.18 Vypracovanie Koncepcie o mládeži, ktorej nápl ou bude zmapovanie sú asných
podmienok pre rozvoj mimoškolských, vzdelávacích, spolo enských, športových aktivít pre
mládež v Košickom samosprávnom kraji ( alej len „KSK“) a na ich základe vypracova
návrhy na ich zlepšenie a rozvoj.
Gestor: samosprávny kraj
9.19 Vytvori materiálne, priestorové a personálne podmienky v školách a školských
zariadeniach na realizáciu pravidelnej a príležitostnej záujmovej innosti detí a mládeže.
Motivova žiakov SŠ a školských zariadení do realizácie vedomostných, literárnych,
výtvarných, umelecko-remeselných a športových sú aží, v ktorých môžu vyniknú vedomosti,
schopnosti a talent žiakov.
Rozšíri využívanie škôl a školských zariadení pre záujmovú innos a vo ný as detí
a mládeže v ase mimo vyu ovacieho procesu.
Podporova školy a školské zariadenia v realizácii projektových aktivít v oblasti práce s
de mi a mládežou (program Mládež v akcii, program ADAM).
Vytvori podmienky pre uplatnenie kultúrnych poukazov v kultúrnych organizáciách
v zria ovate skej pôsobnosti miestnej a regionálnej samosprávy.
Zriadi oddelenie Regionálneho centra mládeže pri Centre vo ného asu v Žiline (v súlade
s odporú aniami Ministerstva školstva SR).
Gestor: samosprávny kraj
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10. Úlohy v oblasti kultúry
10.1 Podporova prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky ( alej len „MK SR“) kultúrne aktivity detí a mládeže patriace k národnostným
menšinám a znevýhodneným skupinám obyvate stva.
Gestor: MK SR
10.2 Vykonáva prostredníctvom organizácií v zria ovate skej pôsobnosti MK SR – najmä
knižníc, galérií, múzeí a tiež Národného osvetového centra - interaktívne výstavy a tvorivé
dielne, ktoré rozvíjajú estetický potenciál detí a mládeže vrátane využitia rozmanitých foriem
neformálneho vzdelávania.
Gestor: MK SR
10.3 Propagova multikultúrnos a toleranciu ako základný k ú k mierovému spolunažívaniu
rôznych kultúr nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii a vo svete v rámci Európskeho
roka medzikultúrneho dialógu 2008.
Realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti udských práv pre špecifické cie ové skupiny
pedagógov, výchovných poradcov, pracovníkov Informa ných centier mládeže a samospráv.
Rozvoj podmienok na sie ovanie inštitúcií v oblasti udských práv.
Gestor: IUVENTA
10.4 Vytvára podmienky pre participáciu mládeže na kultúrnom živote spolo nosti v regióne
BBSK.
Podporova rozvoj nadania a talentu detí a mládeže vytváraním vhodných podmienok na
školách a školských zariadeniach v zria ovate skej pôsobnosti BBSK.
Gestor: samosprávny kraj
10.5 Kultúrne aktivity BBSK prepoji s výchovno-vzdelávacím programom škôl a školských
zariadení so zrete om na rôznos kultúr na Slovensku, v Európskej únii a vo svete.
Gestor: samosprávny kraj
10.6 Prostredníctvom spektra kultúrnych a osvetových programov a projektov participova na
vytváraní podmienok zmysluplného využívania vo ného asu detí a mládeže v BBSK.
Gestor: samosprávny kraj
10.7 Systematicky spolupracova s MŠ, ZŠ a SŠ v TTSK pri zabezpe ovaní návštevnosti
výstav a expozícií v múzeách a galériách v TTSK, zabezpe i sprievodné podujatia pre deti
a mládež, pripravova špeciálne prednášky z histórie regiónu, a doplnkové prednášky
k výstavám a u ivu o dejinách a prírode na školách,
- umožni spoluprácu s divadlom žiakom a posluchá om umeleckých škôl,
- spolupracova s umeleckými školami pri príprave projektov pre deti a mládež,
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami, umeleckými školami
10.8 Systematicky poskytova v repertoári divadla v Trnave špeciálne programy
v inscenáciách pre
deti a mládež,
- realizova postupové sú aže ZU vo všetkých oblastiach udovej kultúry a tradícií
od základných až po krajské kolá.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami
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10.9 Podporova systematickú prácu a realizova prezentáciu detí a mládeže
navštevujúcich záujmové krúžky,
- zabezpe ova širokú ponuku knižni no – infoma ných služieb v knižniciach TTSK
a dostupnos informácií pre deti a mládež v kraji,
- popularizova astronómiu medzi de mi a mládežou, starostlivos o nadané a
talentované deti a mládež - záujemcov o astronomické vzdelávanie a odbornú prácu.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami.

11. Úlohy v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu
11.1 Dorastové lekárstvo zaradi do sústavy špecializa ných odborov vzdelávania v kategórii
lekár ako samostatný špecializa ný odbor.
Gestor: MZ SR
11.2 Podpori programy zamerané proti negatívnym javom (agresivita, suicidálne iny,
užívanie návykových látok tabaku, alkoholu, omamných, dopingových a psychotropných
látok, šikanovanie, at .) na zlepšenie mentálneho zdravia detskej populácie a dorastu.
Gestor: MZ SR, MŠ SR
11.3 Upravi vo všeobecne záväzných právnych predpisoch povinnos zdravotníckych
pracovníkov ohlasova prípady sexuálneho zneužívania detí.
Gestor: MZ SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ( alej len „MV SR“)
11.4 Monitorova fyzickú aktivitu detí a dorastu vrátane monitorovania stavu pohybového
aparátu, zdravotne oslabených a zdravotne postihnutých detí a dorastu.
Gestor: MZ SR, MŠ SR
11.5 V rámci dota nej politiky MPSVR SR podporova aktivity sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately zamerané na prácu s rizikovými skupinami populácie v ohrozenom
prostredí.
Gestor: MPSVR SR
11.6 Dôsledne plni Program prevencie kriminality v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych
vecí a rodiny na roky 2008 – 2010.
Gestor: MPSVR SR
11.7 Poskytova podporné služby zamerané na deti a mládež so zdravotným postihnutím a ich
rodiny.
Gestor: MPSVR SR
11.8 Podie a sa na zvyšovaní bezpe nosti cestnej premávky s oh adom na vodi ov a na
ochranu zranite ných ú astníkov cestnej premávky.
Zodpovedný: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ( alej len
„MDPT SR“)
11.9 Usmer ova zásady zdravej výživy a presadzova správne zloženie stravy na úseku
spolo ného stravovania detí a mládeže na školách a školských zariadeniach v zria ovate skej
pôsobnosti BBSK.
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Gestor: samosprávny kraj
11.10 Podporova v BBSK systémové riešenie prevencie násilia na de och, obchodovania
s de mi a komer ného sexuálneho zneužívania detí v spolupráci s Krajským riadite stvom
Policajného zboru SR.
Gestor: samosprávny kraj
11.11 Venova zvýšenú pozornos starostlivosti, výchove, ochrane a podpore zdravotne
postihnutej mládeže prípravou a realizáciou adekvátnych projektov prostredníctvom
Regionálneho centra mládeže v Banskej Bystrici.
Gestor: samosprávny kraj
11.12 Spolupracova s koordinátormi drogovej prevencie a výchovnými poradcami na
stredných školách v TTSK – organizova a podporova podujatia s protidrogovou
problematikou /besedy, prednášky, výstavy, koncerty, divadelné predstavenia/.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so školami
11.13 Spolo ným úsilím preventívnych a represívnych zložiek na úrovni samosprávneho
kraja ovplyv ova životný štýl a správanie sa detí a mládeže a zabezpe i komplex služieb
o osoby s rizikovým správaním sa v oblasti závislostí.
- vytvorenie Koordina ného výboru na prevenciu a lie bu závislostí na úrovni TTSK
- zriadenie Centra pre lie bu drogových závislostí.
Gestor: samosprávny kraj
11.14 Podporova v TTSK systémové riešenie prevencie detských úrazov,
- nominova za lena Národného koordina ného výboru pre oblas Úrazy a násilie
- sledova poúrazové stavy, vrátane rehabilitácie a lie by v ambulanciách všeobecnej
starostlivosti pre deti a dorast,
- zníženie úrazovosti a úmrtnosti detí a mládeže v dôsledku úrazov v dopravnej
situácii, po as pobytu doma, v škole a vo vo nom ase.
Gestor: samosprávny kraj
11.15 Z rozpo tu TTSK poskytova finan ný príspevok na prevádzku resocializa ných
stredísk, v ktorých je poskytovaná resocializa ná starostlivos za ú elom aktivizovania
vnútorných schopností detí a mládeže na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych
dôsledkov drogových závislostí a zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s resocializa nými strediskami
11.16 Podporova v TTSK aktivity zamerané na integráciu detí so zdravotným postihnutím
v rámci programov /Štrkovecká Barónka, Zlatá rybka, Strom života, benefi né koncerty/.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci so zariadeniami sociálnych služieb.

12. Úlohy v oblasti detí a mládeže eliacej zložitým životným situáciám a pochádzajúcej
zo znevýhodneného prostredia
12.1 Upravi vo všeobecne záväzných právnych predpisoch povinnos zdravotníckych
pracovníkov ohlasova prípady sexuálneho zneužívania detí.
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Gestor: MZ SR, MV SR, MPSVR SR
12.2 Vypracova koncepciu sociálnej pediatrie so stanoveným harmonogramom úloh na r.
2009 -2015.
Gestor: MZ SR,
12.3 Zriadi krízové stredisko v zria ovate skej pôsobnosti TTSK pre deti nachádzajúce sa
v krízových situáciách, pre deti týrané, zanedbávané a zneužívané a pre deti s poruchami
správania, dôraz klás na poskytovanie poradenstva v krízových situáciách, pre obete
domáceho násilia a na spoluprácu akreditovaných subjektov s rodi mi za ú elom sanácie
rodiny a návratu die a a do biologickej rodiny.
Gestor: samosprávny kraj
12.4 Uskuto ni dlhodobý preventívny program zameraný na prevenciu sociálnopatologických javov prostredníctvom pilotného projektu „Prevencia a eliminácia sociálnopatologických javov u detí a žiakov v okrese Trnava“,
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou porad ou v Trnave,
Mestským úradom v Trnave, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave a inými
inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v regióne Trnavského kraja.
12.5 Spolupracova pri poskytovaní pomoci mladým dospelým so zdravotným postihnutím na
území BSK, ktorí sa nemôžu osamostatni vzh adom na svoj zdravotný stav po skon ení
výkonu ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s detským domovom, obcou úradom práce sociálnych
vecí a rodiny, akreditovaným subjektom.

13. Úlohy v oblasti detí a mládeže, sociálno-patologických javov a ich prevencie
13.1 Vytvori priestor a podmienky na vyššiu informovanos verejnosti pre podporu zdravého
životného štýlu s dôrazom na duševné zdravie.
Gestor: MZ SR
13.2 Vzdeláva predstavite ov samospráv (Vyššie územné celky, obce, mestá) o právnych
normách súvisiacich s ochranou a podporou zdravia detí a dorastu v oblasti užívania tabaku,
alkoholu, omamných a psychotropných látok.
Gestor: MZ SR
13.3 Pokra ova v dota ných programoch MPSVR SR v zmysle ktorých sa pre deti zo
sociálne slabých rodín zabezpe í financovanie stravy a školských potrieb v predškolskom
zariadení, základnej škole a špeciálnej základnej škole, poskytovanie dotácie na motiva ný
príspevok pre deti v základnej škole a špeciálnej základnej škole pod a výnosu MPSVR SR .
29775/2007-II/1 z 5. decembra 2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Gestor: MPSVR SR
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13.4 V rámci novely príslušného právneho predpisu zavies nový príspevok k dávke
v hmotnej núdzi, ktorý nahradí motiva ný príspevok, na ktorý pri splnení podmienok
ur ených zákonom vznikne právny nárok.
Gestor: MPSVR SR
13.5 Zefektívni aktivity v oblasti primárnej prevencie s dôrazom na osvetu vo všetkých
školách a školských zariadeniach v zria ovate skej pôsobnosti BBSK.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s Krajským riadite stvom Policajného zboru v Banskej
Bystrici
13.6 Spolupracova so štátnou správou, ob ianskymi iniciatívami, cirkvami a hromadnými
oznamovacími prostriedkami v oblasti prevencie a inej protispolo enskej innosti s dôrazom
na ochranu maloletých a mladistvých v BBSK.
Gestor: samosprávny kraj
13.7 Iniciova zapájanie sa škôl a školských zariadení do projektov (typu Otvorená škola,
Všeobecne záväzné nariadenie BBSK) s cie om vytvori lepšie podmienky pre zmysluplné
zapojenie detí a mládeže do vo no asových aktivít.
Vytvára
podmienky na spoluprácu s miestnymi, regionálnymi, a zahrani nými
samosprávami v oblasti vzdelávacej, kultúrnej a športovej.
Gestor: samosprávny kraj
13.8 Poskytova finan né príspevky akreditovaným subjektom v TTSK, vykonávajúcim
opatrenia sociálnoprávnej ochrany.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s MVO
13.9 V rámci výzvy TTSK „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných
ob anov“ podporova projekty ob ianskych združení, nadácií, právnických a fyzických osôb
zameraných na efektívne využitie vo ného asu pre deti, na programy pre deti s poruchami
správania, málopodnetného prostredia, deti zdravotne ažko postihnuté a ich rodiny.
Gestor: Samosprávny kraj
13.10 BSK bude podporova programy zamerané na pomoc de om a plnoletým fyzickým
osobám ohrozeným správaním lena rodiny, lenov rodiny alebo správaním iných osôb.
Gestor: samosprávny kraj v spolupráci s akreditovanými subjektmi v samosprávnom kraji
13.11 BSK pripraví výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finan ného príspevku na
rok 2009 na programy zamerané na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na
predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov na území samosprávneho
kraja.
Gestor: samosprávny kraj
13.12 Plni obsah „Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho
implementácie do praxe“ (2007).
Podporova spoluprácu SŠ a školských zariadení so školskými poradenskými zariadeniami
v Žilinskom kraji.
Vytvori podmienky pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných škôl
a školských zariadení v oblasti prevencie kriminality a inej protispolo enskej innosti detí
a mládeže.
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Podporova prevenciu drogových závislostí v SŠ a školských zariadeniach prostredníctvom
grantového programu Odboru školstva ŽSK s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“.
Gestor: Samosprávny kraj

Orienta né finan né krytie úloh, ktoré gestori v jednotlivých k ú ových oblastiach
navrhujú je zabezpe ované z kapitol príslušných rezortov, finan ných prostriedkov samospráv
a organizácií alebo získaných grantov. Plnenie úloh nebude vyžadova zvýšené finan né
nároky na obdobie rokov 2008 a 2009. Vzh adom na dvojro né obdobie plnenia úloh a formu
ich plnenia, asto v spolupráci viacerých subjektov, nie je v sú asnosti možné ur i sumu na
finan né krytie jednotlivých úloh alebo k ú ových oblastí. Tento údaj bude poskytnutý
gestormi úloh pri správe o ich plnení a bude sú as ou informácie o stave plnenia úloh
ak ného plánu.
Obsah úloh ak ného plánu berie do úvahy dokumenty, ktoré sa dotýkajú jednotlivých
k ú ových oblastí a je v súlade s niektorými prioritami stanovenými Radou EÚ pre
vzdelávanie, mládež a kultúru a Radou Európy. Sú to nasledovné dokumenty:
- Programové vyhlásenie vlády SR (uznesenie vlády SR . z augusta 2006),
- Implementácia Európskeho paktu mládeže na podmienky Slovenskej republiky a jej
za lenenie do stratégie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010
(uznesenie vlády . 6 z 11. januára 2006),
- Európsky dokument BIELA KNIHA O MLÁDEŽI.
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